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RESUMO 
 
Este trabalho tem o objetivo de descrever e analisar os usos do efeito de super slow motion 
nos formatos esportivos televisivos, mais especificamente no programa Esporte 
Espetacular, da Rede Globo, propondo tendências e apropriações mais estratégicas dessa 
tecnologia na construção de sentidos da reportagem. A partir de uma fundamentação teórica 
baseada na semiótica e na concepção da reportagem como um texto, é possível encarar esse 
recurso tecnológico como um instrumento de grande potencial textual na formação de um 
“todo de sentido”, quando pensado na sua correlação com outros elementos constituintes da 
reportagem telejornalística, em especial a esportiva.  
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A TECNOLOGIA NO ESPORTE 
 

Todas as tecnologias – incluindo aquelas vividas na era industrial e as que estamos 

experimentando hoje, na era digital – criam gradualmente um ambiente humano novo que, 

segundo Mcluhan (2007), não deve ser entendido como um envoltório passivo, mas sim um 

processo ativo, ou seja, ao mesmo tempo em que as ferramentas são criadas pelo homem, o 

homem também é recriado por elas. É nesse sentido que os meios de comunicação podem 

ser encarados como extensões do homem. “Constituem o resultado do novo estalão 

introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos” (p. 21).  

Nesse contexto de mudanças mútuas (tecnologia e homem), é importante refletir 

acerca da apropriação que o homem tem feito dos meios ao longo do tempo. Afinal, que 

conteúdos produzimos através desses meios e com que função? Partindo do pressuposto 

defendido por Mcluhan (Ibid, p. 23) de que o meio é, em termos práticos, a própria 

mensagem – na medida em que configura e controla a forma das ações e associações 

humanas – é essencial que se dê a importância devida ao conteúdo e usos feitos pelos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), email: lu.abreuelima@gmail.com. 
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meios, uma vez que eles “são tão diversos quão ineficazes na estruturação da forma das 

associações humanas”. Portanto, para que o uso do meio alcance sua funcionalidade e 

potencialidade a contento é preciso saber desenvolver o conteúdo mais apropriado para 

cada meio. 

Com a televisão e as ferramentas por ela utilizadas não é diferente. Quanto melhor 

apropriadas, maior potencial elas têm de produzir conteúdos informativos significantes, 

capazes de causar uma evolução no ambiente humano e em suas práticas, incluindo o 

próprio jornalismo. Nesse contexto, os formatos esportivos de TV ocupam um lugar de 

destaque. Devido às suas especificidades, nas quais o entretenimento, a leveza e o 

espetáculo se sobressaem, as transmissões esportivas acabaram por conquistar uma espécie 

de lugar de experimentação em termos de tecnologia. Segundo Sousa (2005, p. 2), “a 

notícia esportiva se enquadra como mais um fator de fuga e entretenimento em meio ao 

abundante fluxo informativo que caracteriza as sociedades atuais”. Por isso, há um 

tratamento diferenciado nas notícias esportivas, que se manifesta numa maior liberdade de 

linguagem e formatação. 

Como lembra Schinner (2012), prova dessa ligação histórica e intrínseca entre 

esporte e tecnologia é o trabalho cinematográfico genial realizado, já no início do século 

XX, pela cineasta alemã Leni Riefenstahl. Ainda que sua atuação estivesse intimamente 

ligada aos objetivos do regime nazista, Riefenstahl já percebia que para registrar toda a 

capacidade física dos atletas alemães, era preciso buscar novas formas e técnicas para 

captar seus movimentos espetaculares. Um exemplo disso foi o documentário Olympia, 

filmado durante os Jogos Olímpicos de 1936, no qual se fez uso de câmeras em lugares até 

então inexplorados, para captar atletas em ângulos e movimentos jamais vistos.  

Experiências visuais importantes para o jornalismo televisivo de hoje foram 

encabeçadas, mais recentemente, pelos formatos esportivos. Na década de 90, com as 

inovações advindas do cinema alemão, criou-se – por incentivo da TV Premiere - uma nova 

linguagem de transmissão de futebol, trazida também para o Brasil nas transmissões ao vivo 

da TV Cultura de São Paulo, copiada depois pelas demais emissoras. Imagens em ângulos 

inéditos foram possibilitadas pelas gruas fazendo movimentos verticais e por trilhos 

acompanhando as jogadas no campo. 

Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sidney, mais novidades surgiram, como as 

câmeras subaquáticas, microcâmeras, entre outras. Em 2002, segundo Schinner (2004), foi 

a vez do evento esportivo X-Games (sigla para Extreme Games), considerado as 
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“Olimpíadas dos Esportes radicais”, controlado e transmitido pela rádio e TV de esportes 

estadunidense ESPN. Nele, utilizou-se pela primeira vez de um sistema chamado Eyecam, 

com 32 câmeras dispostas em círculo apresentando as imagens em rotação de 360º.  

Mais recentemente, na Copa da África do Sul, tivemos ainda a spidercam (ou 

câmera aérea) e o super slow motion (objeto de estudo deste trabalho), que agora possibilita 

imagens impossíveis de serem captadas ao olho humano, graças a câmeras capazes de 

captar milhares de quadros por segundo. “Pela primeira vez pudemos visualizar a bola 

girando no seu próprio eixo e o semblante angustiado do goleiro no momento em que a bola 

se aproxima do Gol” (SCHINNER, 2012).  

Nesse contexto de mudanças tecnológicas, esse último recurso chamou de forma 

muito peculiar a atenção dos telespectadores – fossem esses homens, mulheres, crianças, 

amantes do esporte ou não –, sobretudo, pela beleza plástica que proporciona. O super slow 

motion oferece imagens capazes de “parar as pessoas no tempo”, de hipnotizá-las. Não é à 

toa o espaço e o destaque que tal efeito tem ocupado dentro dos programas esportivos de 

TV, mais especificamente dos programas esportivos semanais, de produção mais longa e de 

conteúdos mais abrangentes.  

É por esses e outros acontecimentos que Barbeiro e Rangel (2006) afirmam que a 

qualidade das transmissões esportivas cresceu com a colaboração dos altos investimentos e 

da evolução de equipamentos. Entretanto, é bom ressaltar que essa colaboração da 

tecnologia não necessariamente significa uma mudança em termos qualitativos. Como 

ressaltam os mesmos autores, “é preciso usar toda esta sofisticação das transmissões para 

dar mais espaço para a informação.” (p. 98).  

Nesse novo tempo, em que são muitas as possibilidades visuais, é preciso saber 

quando e como utilizá-las, de modo a alcançar a melhor forma do dizer jornalístico. Não 

podemos esquecer que a imagem, conforme preconiza Jameson (apud PICCININ, 2008, p. 

11), “está em sintonia com a velocidade e o ritmo atuais porque ‘ver é compreender’” e, 

portanto, seu uso é determinante na construção de sentidos. Não há dúvida de que as 

imagens em movimento e a sua formatação constituem um dos mais significativos recursos 

de informação da cena moderna. 

Considerando a nova valoração do discurso imagético dos dias atuais, o presente 

trabalho faz uma análise do super slow motion no jornalismo esportivo de televisão, com 

uma descrição inicial dos usos atuais dessa tecnologia, especificamente dentro do programa 
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Esporte Espetacular – a revista eletrônica semanal de esportes da Rede Globo 3– no ano de 

2012. Seu sentido é, sobretudo, avaliar o lugar desse efeito na reportagem esportiva e 

levantar suas potencialidades textuais, nas relações de sentido que pode estabelecer com 

outros elementos dentro da notícia4.  

 

O EFEITO SLOW MOTION 
 

O princípio do “slow motion” (ou slow), que conhecemos no Brasil como 

“movimento em câmera lenta”, consiste basicamente em uma reprodução mais lenta das 

imagens captadas, ou seja, um efeito de duração maior de uma determinada cena ou ação. 

Em outras palavras, é um “efeito que faz a imagem ter um andamento mais lento” 

(PATERNOSTRO, 2006, p. 220). Pensemos no exemplo da televisão, no qual a cadência 

padrão é de 30 quadros por segundo (frames per second, FPS, em inglês)5: se filmarmos 

uma ação que dura cinco segundos nesta cadência e a reproduzirmos em tempo mais lento 

(de 10 segundos), repetindo duas vezes cada quadro, teremos um efeito simples de slow 

motion.   

Barbeiro e Lima (2005) resumem esse efeito da seguinte forma: “aparente lentidão 

na ação de uma cena, obtida em vídeo pela exibição de cada campo duas vezes ou mais e, 

em filme cinematográfico, rodando a filmadora mais depressa que o normal” (p. 168). 

Podemos dizer que a diferença do slow motion para o super slow motion (ambos têm o 

mesmo mecanismo), portanto, é o uso de uma câmera mais moderna, capaz de captar muito 

mais que 30FPS, proporcionando um movimento lento mais sutil, de maior qualidade.  

Por isso, devemos esclarecer de antemão que o termo “movimento em câmera lenta” 

é uma tradução ruim do fenômeno de “slow motion”, uma vez que o efeito não é alcançado 

por uma “câmera lenta” e sim por um movimento que tem sua velocidade reduzida. Na 

verdade, seria uma câmera muito rápida que proporcionaria uma redução da velocidade do 

movimento com ainda mais qualidade.  

A ideia de narrarmos uma história em mais tempo do que ela supostamente deveria 

se passar – que poderia ser traduzida por Gaudreaukt e Jost (2009) pela fórmula TN > TH 

(Tempo de Narração > Tempo da História) – não é nova, tampouco trazida com 

blockbusters recentes de ação e ficção científica do cinema, como Matrix. Apesar de uma 

                                                 
3 No ar desde 1º de dezembro de 1973, é considerado um dos programas mais antigos ainda em exibição na televisão 
brasileira (MEMÓRIA GLOBO, 2012) 
4 Essa concepção semiótica da reportagem é baseada nos estudos de Fechine (2008). 
5 Um quadro é a menor unidade de imagem em um filme, uma imagem única (ZETTL, 2011). 
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prática visual rara até fins do século XX, a necessidade humana de “esticar o tempo” de um 

determinado acontecimento é antiga6; o homem só precisava de meios mais eficazes de 

viabilizá-la.  

Como lembram esses mesmos autores, embora ainda sem o uso do mecanismo da 

filmadora em si (de captar mais quadros por segundo), e sim através da montagem, esse 

efeito já era explorado já nos anos vinte, no cinema, por Serguei Einsenstein. É o que ocorre 

na famosa sequência final de A greve, de 1925, que mistura duas séries eventuais das quais 

uma, a segunda (a dos bois trucidados), não se situa em nenhuma parte do mundo diegético 

presumido pelo filme e tem como efeito o alongamento do tempo necessário à exposição 

dos eventos que constituem a primeira série (dos operários massacrados), no sentido de 

propor uma comparação metafórica. No cinema – seja antes ou depois da descoberta do 

mecanismo slow motion – esse recurso tinha um efeito de sentido evidente, um lugar 

específico dentro da narrativa.  

Apesar das diferenças entre o cinema e a televisão7, não podemos negar as 

codificações que essas duas linguagens têm em comum; segundo Metz (apud JOST, 2007, 

p. 31), elas podem ser assim resumidas: “imagem obtida mecanicamente, múltipla, móvel, 

combinada com três espécies de elementos sonoros (palavras, música, ruídos) e com as 

menções escritas”.  Sem falar que, assim como o cinema, a televisão também se utiliza de 

uma sintaxe de montagem própria, que carrega uma promessa de conteúdo, nesse caso 

variável, de acordo com seus diferentes gêneros. 

No jornalismo de televisão, portanto, a lógica não deveria ser diferente. Como 

lembra Mcluhan (2007), os meios são como tradutores, são metáforas ativas em seu poder 

de traduzir as experiências em novas formas. Assim, uma questão de esclarecimento 

importante vem à tona: que o mecanismo de slow motion reduz a velocidade da ação nós já 

sabemos, mas que relações de sentido a “lentificação” da referida ação estabelece com os 

demais elementos da reportagem esportiva de televisão?  

Devemos estar atentos ao uso que fazemos dos recursos de que dispomos, afinal, 

“não deixa de ser bastante típico que o conteúdo de qualquer meio nos cegue para a 

natureza desse mesmo meio” (MCLUHAN, 2007, p. 23). Sem dúvida nenhuma, o efeito 

slow no esporte ainda nos hipnotiza diante das telas pelo conteúdo estético que agrega, mas 

                                                 
6 Para se ter uma ideia, o princípio do slow motion, embora ainda não aplicado na época, foi patenteado pelo físico 
austríaco August Musger, em 1904. 
7 Os primeiros programas de televisão, inclusive, tiveram maior influência da linguagem do rádio (JOST, 2007). 
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é preciso ir além do tratamento plástico inquestionavelmente sedutor, e entender os desafios 

e demandas que tal possibilidade visual impõe na construção da notícia. 

 
 
USOS NO JORNALISMO ESPORTIVO 
 

O slow motion pôde ser visto pela primeira vez no telejornalismo brasileiro através 

dos replays8, durante as transmissões da Copa do México de 19709, primeira a ser exibida 

ao vivo no Brasil. Na época, pudemos ver, por exemplo, detalhes jamais vistos da magia e 

talento de Pelé (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 98).10 Desde então, o recurso tem sido 

constantemente utilizado em transmissões ao vivo, sobretudo do futebol, mas também nos 

demais esportes, no sentido de proporcionar uma “segunda chance” para conferir um belo e 

decisivo lance, assim como “tirar a dúvida” diante de lances contraditórios, muito embora 

essa última questão ainda seja polêmica e não esteja bem resolvida no mundo esportivo. 

Mas foi apenas recentemente, em 2012, que a Rede Globo de Televisão introduziu, 

seguindo as tendências internacionais, a exemplo da Copa da África do Sul de 2010 – 

juntamente com as tecnologias da lente de aumento, o rastreador de jogadores e o super 

tira-teima – a “super câmera lenta”, capaz de gravar imagens em até três mil quadros por 

segundo (cerca de 100 vezes mais que o comum nas imagens de televisão), proporcionando 

aos telespectadores imagens fantásticas e plasticamente impressionantes, com detalhes que 

passariam despercebidos pela rapidez com que acontecem. 

Antes de partir para as análises do uso desse recurso, vale a pena recuperar o que os 

manuais e a bibliografia disponíveis dizem sobre os usos do efeito de “câmera lenta” no 

jornalismo – embora ainda sejam muito escassos os estudos sobre o referido efeito. 

Barbeiro e Lima (2005), por exemplo, enfatizam que o editor deve repetir em slow motion 

imagens de cenas importantes que são muito rápidas, de forma a chamar a atenção do 

telespectador para o fato relatado. 

Para Cruz Neto (2008, p. 91), esse recurso é muito empregado para “aumentar a 

imagem quando ela é curta: ou quando se tem poucas imagens para cobrir a matéria ou 

quando se quer valorizar a imagem”. Paternostro (2006), por sua vez, enfatiza seu valor 

                                                 
8 Quando um segmento do evento é transmitido para o espectador (ZETTL, 2011). 
9 Foram também durante este evento que se realizaram as primeiras transmissões experimentais em cores no país. 
(SOUTO MAIOR, 2006) 
10 Entretanto, vale ressaltar que o efeito usado neste tempo não tinha a colaboração das câmeras modernas de hoje, que 
chegam a captar até três mil quadros por segundo. Consistia apenas na reprodução da imagem em velocidade mais baixa, 
duplicando quadros. 
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estético, afirmando que é um recurso que, em determinadas situações, faz um belo efeito 

plástico.                                                                    

Fora dos manuais, na “pedagogia do batente”, a concepção é semelhante. O 

jornalista, apresentador e narrador esportivo de rádio e TV desde 1979, Carlos Fernando 

Schinner (2012) nota que há basicamente duas funções para o slow no esporte: emocionar e 

possibilitar o tira-teima. No primeiro caso, o jornalista dá como exemplo, de forma 

entusiástica, a transmissão dos jogos pela TV Premiere no início dos anos 90 na Alemanha, 

na qual, durante o intervalo das partidas, exibia-se um clipe (de três minutos 

aproximadamente) com imagens espetaculares em super slow – incluindo defesas dos 

goleiros, chutes em gol, bola batendo no travessão, etc., ao som de uma trilha sonora 

clássica. “Imagine que espetáculo você, em casa, assistindo a esse show. Show de 

sensibilidade dos editores...”. 

No segundo, o efeito serve como uma “câmera-espiã”, usada como tira-teima. 

Segundo o jornalista, há imagens que o olhar humano não consegue captar e, por vezes, 

uma dúvida de gol (se a bola entrou ou não), se foi impedimento ou quem ultrapassou a 

linha de chegada em primeiro, é tirada através do slow.  Não obstante, Schinner defenda 

que - em caso de lance duvidoso - ainda vale mais a primeira visão11. 

De uma maneira geral, esses são esses os usos mais recorrentes nas transmissões ao 

vivo dos jogos de futebol, assim como em competições de outras modalidades como vôlei, 

atletismo, tênis, natação etc. (além de esportes menos conhecidos), sobretudo em grandes 

eventos como a Copa, Olimpíadas e outros campeonatos internacionais e nacionais 

importantes.  

Interessa-nos, por ora, entretanto, analisar os usos do super slow motion dentro dos 

programas jornalísticos de TV voltados para o esporte, entre os quais escolhemos o Esporte 

Espetacular – o mais antigo programa esportivo da TV Globo no ar, que estreou com o 

objetivo de abrir espaço na televisão para as diversas modalidades esportivas, numa época 

em que o futebol predominava nos noticiários12.  

                                                 
11 Cacá Fernando dá o exemplo de um episódio vivido por ele durante as transmissões da Copa de 2010 na África do Sul: 
“Estava narrando Alemanha x Inglaterra (jogo que terminou com vitória alemã por 4 a 2 e desclassificou a Inglaterra), 
quando o atacante Lampard da Inglaterra pega a bola fora da área e chuta em gol, em um lance capital do jogo. A bola bate 
no travessão (às costas do goleiro Neuer) e eu grito “Gooooooooolllll!” Curiosamente, o juiz uruguaio Jorge Larrionda 
anula o gol, gerando inúmeros protestos dos britânicos. Em seguida, em super slow, fica provado que a bola entrou cerca 
de 40cm dentro do gol alemão, transformando-se num dos maiores erros de arbitragem de todos os tempos.  
12 Em 1996, o Esporte Espetacular recebeu o Prêmio Agência TV Press. Por oito anos consecutivos, de 2001 a 2008, 
conquistou o Prêmio Qualidade Brasil de melhor programa esportivo (MEMÓRIA GLOBO, 2012). 
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Observa-se que o uso do super slow motion ainda consiste em um espetáculo visual 

à parte dentro do programa esportivo de televisão, assim como um recurso de auto-

reflexividade da própria emissora, no sentido de valorizar seus avanços em termos de 

tecnologia e de representação imagética. Piccinin (2008) explica essa prática: “Na 

montagem dos VT’s há uma tendência à exploração dos recursos tecnológicos para tornar 

continuamente os telejornais mais bonitos e esteticamente bem tratados” (p. 34). 

Com exceção dos efeitos de slow comuns, dentro de matérias sobre competições e 

jogos importantes – nos quais se exige uma repetição lenta do movimento rápido de uma 

determinada ação, até pela própria impossibilidade de visualizá-lo com atenção e clareza na 

televisão – o uso da “super câmera lenta” chega a sugerir, pelo lugar que ocupa no 

programa e dentro da matéria, o próprio valor-notícia do assunto abordado.  

Em termos de narrativa, no máximo, tal recurso é utilizado como ferramenta para se 

“revelar detalhes” de um determinado esporte, por isso, não é incomum a escolha por captar 

movimentos em super slow de modalidades pouco conhecidas. Essa tendência pode ser 

explicada através das palavras de Piccinin (2008), quando a mesma afirma que o processo 

de adaptação da linguagem audiovisual tem relação com a sedução que o potencial 

imagético e seu singular efeito tem na contemporaneidade. 

É o caso do quadro de sucesso do Esporte Espetacular, “Câmera Espetacular”, 

depois intitulado de “Olhar Espetacular”. Vejamos o exemplo de uma matéria desse quadro, 

exibida em 1º de abril de 2012, sobre o Slackline, um esporte de equilíbrio que começa a ser 

difundido no Brasil, praticado geralmente a uma altura de 30cm do chão, com uma fita de 

nylon, estreita e flexível.  

Antes de o quadro ser exibido, a apresentadora Glenda Kozlowski introduz a matéria 

com a seguinte cabeça: “Um olhar diferente sobre o esporte. Uma câmera que filma até dois 

mil e quinhentas imagens por segundo; e o resultado, pessoal, é incrível, im-pres-sio-nan-te, 

assim como o Programa Espetacular.”. Durante a exibição da matéria, após explicar no que 

consiste o esporte, o off chama a atenção para o início das cenas em slow motion da 

seguinte forma: “Falando em tempo, que tal ver essas cenas em super câmera lenta, em 

todos os detalhes? Aqui está o slackline, de um jeito que você nunca viu.” Durante a 

exibição das imagens em super slow, há ausência de off. Apenas uma trilha sonora ao fundo 

acompanha o ritmo dos movimentos.  

Outra matéria, do mesmo quadro, sobre a ginástica artística, exibida em 15 de abril 

de 2012, também é ilustrativa do uso de super slow motion no Esporte Espetacular. Quem 
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introduz a matéria é a apresentadora Cristiane Dias, com a seguinte cabeça: “Tande, muitas 

vezes a gente não consegue, a olho nu, perceber a beleza dos movimentos do esporte...” 

Tande completa: “É...Aí é que entra nossa super câmera lenta”. Ela finaliza: “Linda...”.  

Dentro da matéria, após o off mencionar aspectos como a força, flexibilidade, 

equilíbrio e exatidão da ginástica artística, acompanhado de imagens em cadência normal, 

são introduzidas as imagens com o efeito de slow: “E que tal ver tudo isso em uma super 

câmera lenta, em todos os detalhes? Aqui está: a ginástica artística, de um jeito que você 

nunca viu...”. Em seguida, as imagens espetaculares seguem acompanhadas por uma trilha 

musical clássica. A matéria termina, sem nenhum fechamento. 

A matéria exibida em 18 de março de 2012, sobre o Campeonato Feminino de 

Altinha – na verdade, sobre esse esporte popularizado nas praias cariocas (que tem 

chamado atenção pela adesão das mulheres) – é outro exemplo. O apresentador Tande, após 

contextualizar a matéria (perguntando à Glenda quais foram os esportes já praticados por 

ela), diz: “Mas depois dessa matéria, eu tenho certeza que você vai querer praticar esse 

esporte, sabe por quê? É um futebol diferente, e com belas imagens. Vocês vão ver.”. 

Dentro da matéria, após uma breve explicação do referido esporte, a repórter 

introduz as principais imagens em super slow na passagem, dizendo: “Em câmera lenta, 

então, é muito mais bonito. Imagens plásticas, dignas de você parar – seja lá o que estiver 

fazendo – pra curtir e admirar”. Mais uma vez, um fundo musical acompanha as imagens 

das meninas em ação, carregadas agora também de sensualidade com o efeito slow, 

acompanhadas dessa vez de um off, embora bem objetivo, com palavras chaves que 

descrevem os movimentos: “Controle...Estilo...E criatividade: tudo vale ponto para os 

jurados no Torneio Roda de Bola.”. 

Podemos induzir, diante desses exemplos, que o uso do super slow motion ocupa 

uma espécie de função metalinguística dentro do Esporte Espetacular, ou seja, focado no 

próprio código (o da linguagem da câmera), além de um recurso de metadiscursividade ou 

discurso auto-referente (a tecnologia adquirida e explorada pela emissora). Poderíamos 

traduzir essa função, metaforicamente e em termos coloquiais, com a seguinte frase: “Olha 

só o que a ‘nossa’ super câmera é capaz de captar. Veja o que ela faz e deleite-se”.   

O programa se apropria do efeito, portanto, enquanto uma tecnologia inédita e de 

prestígio dentro da linguagem visual da televisão e do mundo afora, muito mais do que pelo 

valor-notícia do assunto retratado - atribuindo-lhe majoritariamente um sentido de “show de 
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imagens”, além de uma oportunidade para fomentar a credibilidade da emissora, enquanto 

um sistema preparado e atento às tecnologias mais novas disponíveis do mercado. 

 

POTENCIALIDADES TEXTUAIS 
 

A televisão precisa, continuamente, reconstruir a si mesma a partir das novas 

demandas e tecnologias que surgem e dos desafios impostos por elas. E esse processo, vale 

ressaltar, “não é”; está ininterruptamente “por ser”, “na medida em que está se construindo 

nesse momento de passagem e se constituindo, por isso, num híbrido de tendências e 

valorações” (Piccinin, 2008, p. 35). Tendo isso em consideração, percebe-se que o super 

slow motion ainda está, enquanto um recurso novo e excêntrico (em relação ao slow de 

antigamente), sendo aos poucos compreendido e apropriado, não só pelos formatos 

esportivos televisuais, mais pelo telejornalismo de uma maneira geral.  

Sem dúvida, o efeito ainda causa um encantamento arrebatador aos olhos de quem o 

vê, afinal, possibilita imagens que não podem ser captadas pelo olho humano e, assim, 

oferece uma experiência, até o momento, nova e única. E isso explica o porquê dos usos por 

ora explorados. Assim como outros efeitos de pós-produção (como os infográficos, chroma-

key, entre outros), a tendência é que esse recurso seja encarado de maneira cada vez mais 

familiar e, então, deverá ser incorporado – em maior ou menor escala – nas matérias do dia-

a-dia. É justamente aí que entra a necessidade de uma melhor apropriação das imagens em 

super slow enquanto elemento constitutivo da narrativa da reportagem.  

O fato é que o efeito continua sendo uma novidade visual tão atraente que seu uso 

dentro da reportagem toma quase toda ela, sem estabelecer relações de sentido 

significantes, deixando seu caráter informativo em segundo plano. Sem querer desmerecer o 

valor do efeito em termos plásticos, de forma, é preciso aos poucos apropriá-lo em termos 

de conteúdo, muito embora como preconiza Hjemslev (2009), não há forma sem conteúdo. 

Resta-nos, pois, percebê-lo melhor e nos apropriarmos melhor dele. Para isso, é necessário 

entender o efeito de super slow motion como um elemento de potencialidade textual dentro 

da reportagem esportiva.  

Tomando por base os estudos de Fechine (2008), podemos dizer (semioticamente) 

que a reportagem de televisão13 – a forma mais completa de notícia – pode ser entendida 

como um texto englobante articulado por unidades englobadas. Essas unidades, por sua vez, 

                                                 
13 Assim como o próprio programa telejornalístico, em um nível mais abrangente. 
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referem-se a um mesmo “todo de sentido” ao serem selecionadas, hierarquizadas e 

articuladas entre si, de acordo com o enunciado maior que as engloba. 

Vale valorar, também, a reportagem enquanto conteúdo informativo, uma vez que é 

atribuído a esse formato “um relato mais ampliado do acontecimento, mostrando suas 

causas, correlações e repercussões” (REZENDE, 2000, p. 157). Por esse mesmo motivo, ela 

chega a ser considerada a melhor forma de passar as informações para que o telespectador 

possa tirar suas conclusões sobre o assunto ou fato relatado (BARBEIRO E LIMA, 2005, p. 

69).  

De duração mais longa que os demais formatos de notícia no telejornal (a exemplo 

da nota ao vivo, nota coberta e stand up), a reportagem incorpora todas as formas de 

apresentação utilizadas nos demais formatos, tais como texto, imagens, presença do 

apresentador, repórter, entrevistados, além de outras formas adicionais (ABREU E LIMA, 

2010).  

À primeira vista, podemos dizer que a reportagem divide-se basicamente em três 

partes14: o off, o stand up – mais conhecido pelo termo “passagem”, quando encarado no 

nível enunciativo da reportagem – e o pé15. E é “dentro” do off, ou mesmo fora dele, como 

um elemento visual novo e relativamente à parte (uma vez que é interdependente dos 

demais elementos), que podemos inserir as imagens em super slow motion. O que nos 

interessa aqui é evidenciar a relação textual que pode existir entre tais elementos (relação 

“com” e “no” interior do texto-reportagem) e não sua finalidade (um certo uso) na 

reconstrução do fato reportado.  

Com o apoio de um estudo anterior (ABREU E LIMA, 2010), no qual indico 

categorizações para as funções mais recorrentes entre os elementos da reportagem 

(considerando as contribuições da bibliografia de telejornalismo), vislumbro categorias 

possíveis de funções para as imagens em super slow motion dentro da reportagem esportiva 

de televisão.  

De uma maneira geral, o recurso tem uma função quase inerente de detalhar algo 

dentro da reportagem, pela minúcia dos detalhes que exibe, mas em paralelo a isso, há 

outras possibilidades de funções que podem porventura predominar diante dessa.  

                                                 
14 Consideramos que a cabeça e o pé da matéria fazem parte de um nível enunciativo maior, o do programa como um todo. 
Nesse sentido, entendemos aqui a reportagem como “uma unidade em si mesma”, independentemente (pelo menos neste 
nível de análise), da introdução ou fechamento lidos pelo apresentador. 
15 O off concerne basicamente ao texto do repórter casado com as imagens ligadas ao fato noticiado; já o stand up designa 
a narrativa feita pelo repórter enquadrado no local do acontecimento; enquanto que as sonoras referem-se às entrevistas 
feitas pelo repórter. 
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Uma função desse efeito dentro da reportagem, que pode ser vista com muita 

recorrência nas transmissões esportivas realizadas ao vivo, é a de “contextualização ou 

recuperação de informações”. Aqui, o efeito seria utilizado para retomar acontecimentos 

que estão diretamente implicados na sua compreensão, como por exemplo, no caso da 

expulsão de um jogador, as imagens do lance que provocou a mesma.  

Outra seria a de “desdobramento das informações”, na qual o repórter faz uso desse 

recurso para mostrar curiosidades, demonstrações e explicações minuciosas de um 

determinado aspecto do assunto abordado, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do 

percurso temático-figurativo da reportagem. Dentro de um jogo de basquete, por exemplo, 

as imagens de um drible de progressão feito por um jogador, que culminou na bola no cesto 

que decidiu a partida. 

O efeito de super slow motion, ainda que inerentemente (por seu caráter visual novo 

e atrativo) já chame a atenção para o momento tratado com esse efeito, também poderia ter 

a função de “hierarquização de informações”, uma vez que, ocasionalmente, é utilizado 

para enfatizar informações e aspectos do fato reportado dentro da reportagem, dando maior 

importância a tais elementos diante de vários outros enunciados ao longo do roteiro do VT. 

Numa competição de salto a vara, por exemplo, pode-se usar o super slow para destacar o 

salto do atleta favorito, que perdeu a medalha no momento em que passa sobre o sarrafo. 

A exemplo dos já conhecidos tira-teimas, outra função do efeito dentro da 

reportagem seria o de “proposição de comentários/juízos”, na qual as imagens servem para 

uma provocação ou postulação interpretativa, através das quais se constrói uma conclusão 

mais explícita acerca do que foi ou será explanado, ajudando o espectador a estabelecer, 

também, seus juízos de valor, muito úteis no caso de um lance polêmico e duvidoso de um 

jogo. 

Pode-se dizer, também, que o efeito serve de “reforço/reiteração”, servindo como 

uma espécie de “comprovação” em relação a tudo que é descrito por meio do off ou das 

imagens em velocidade normal. Ao se narrar uma competição de natação, por exemplo, 

mostrar o momento em que o 1º lugar tocou na borda. 

Há também a possibilidade de uma função de “excentrização”, ou seja, o uso do 

efeito para particularizar ou conferir um caráter de excentricidade (excepcionalidade) a 

determinados movimentos ou reações, de forma a fazer uma distinção especial da pessoa, 

do momento ou do fato abordado na reportagem. Essa função pode ser bastante utilizada em 

jogos nos quais grandes atletas fazem “a diferença” com seus movimentos “mágicos”. 
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Por fim, não podemos negar uma função importante e tão passível de ser explorada 

desse efeito: a “patemização”, em outras palavras, um uso que apela para a emoção diante 

do assunto abordado na reportagem. Vale destacar que, como afirma Fechine (2007), a 

dimensão sensível não depende de uma significação construída numa dimensão inteligível, 

baseada em um valor informativo, mas enfatiza, ao contrário, o “sentir do outro” e o “sentir 

o outro” – o que, geralmente, manifesta-se por meio do estabelecimento de relações de 

reconhecimento, identificação, projeção e até mesmo de familiaridade, entre aquilo que é 

objeto da reportagem e aquele para quem se reporta (espectador). 

O suspense pode ser um elemento dessa função. Numa reportagem sobre uma 

competição de ginástica artística, por exemplo, pode-se usar o super slow para mostrar o 

semblante de uma atleta durante um Flic-Flac (movimento preparatório para as acrobacias); 

ou ainda, numa matéria sobre um jogo de futebol decidido por pênaltis, o semblante e 

movimento do goleiro no lance final. 

 
CONCLUSÃO 
 

É indiscutível a importância da exploração dos novos recursos tecnológicos para 

tornar a narrativa do jornalismo de televisão mais atrativa e bem tradada esteticamente. Não 

podemos negar que os programas de televisão são uma unidade cultural, mas também 

estética. Portanto, eles estão associados a uma dimensão histórica, o que inclui certos 

hábitos receptivos, mas também associados aos seus modos de expressão e organização 

interna. 

O uso do super slow motion no esporte televisivo para valorizar e embelezar ainda 

mais os movimentos dos atletas e as nuances das competições é quase que, por ora, 

experimental, no sentido de avaliar as reações e efeitos do mesmo sobre as audiências, além 

de um discurso metalinguístico. Exibir imagens em “super câmera lenta” é oferecer uma 

verdadeira hipnose em quem as assiste, diante da riqueza de detalhes que, possibilitados por 

câmeras ultramodernas, jamais foram vistos pelo olho humano.  

Entretanto, é preciso ter consciência de que essa realidade visual possível, através 

das câmeras de alta velocidade, com o tempo e sua familiarização pelos telespectadores, 

não será mais inédita e provavelmente não causará, por si só, um efeito de encantamento tão 

arrebatador. É necessário agregar, portanto, mais valor à plasticidade desse recurso, para 

que ele, com o tempo, não se torne uma realidade visual comum ou sem valor-notícia. 
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Por isso, devemos aos poucos nos apropriar dessa nova tecnologia (e de outras que 

surgem com uma velocidade cada vez maior), no sentido de compreender e testar suas 

potencialidades textuais – não majoritariamente em quadros sazonais, mas dentro das 

reportagens do dia a dia, contribuindo, mais efetivamente, para a renovação do gênero. 

Consequentemente, é nosso papel fazer desses avanços uma estratégia de comunicabilidade 

importante dentro do jornalismo esportivo televisivo, sabendo quando e como usá-los para 

oferecer um conteúdo informativo com maior qualidade, mais completo e, também – por 

que não – atraente. 
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